
 

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกนิ 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจาก

สัตวไ์ม่ว่าเนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเข้าประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

TWT2000645 
ทัวรเกาหลี Hot Pro Jeju Febuary  4D 2N  
อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิม่เติม ฮัลโหลคติตี้ /สวนสม / โชว
กายกรรม - รานนํ้ามันสน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดควงัชิก ี- ทุงดอกยูเช หรอื ทุง
ดอกเรป - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Aqua Planet – ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมังกร+สะพาน
ขามทะเลยงยอน - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน - ศูนยเครือ่งสําอาง - ศูนยโสม - ลอตเต 
ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวนเมืองเชจ ู
 
 
 
  
 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภมูิ บริเวณชั้น 4 ชัน้ผูโดยสาร
ขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอร
เช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่
จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอาํนวยความสะดวก ใน
เรื่องของเอกสารของทาน ขอแนะนํา ถาตองการนํา
ของเหลวขึ้นเครือ่งใสกระเป�าถือตดิตวัจะตองบรรจุในบรรจุ
ภัณฑ และมปีรมิาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น  

 
 
 
 

                (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑดงักลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-
ปดไดดวย ใหนําถงุขึ้นไปเพียงใบเดียวเทานั้น การนาํผลติภัณฑของสดที่ทําจากสัตว
ไมวาเนื้อหมู เนือ้ววั ผกั ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพือ่ป�องกันโรคตางๆ 
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรบั 

วันแรก       พบกนัทีส่นามบินสวุรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิโดย
สายการบินเจจูแอร 



 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 
7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดบั1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การ
ดูแลเอาใจใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลกัษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดัง
ของเกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนา
ไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการ
กอตั้งเมื่อป 2005 ไดขยายตวัอยางรวดเรว็โดยการ
ปรับปรงุราคาใหมคีวามยตุิธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง 
และยังไดมีการปฏิรูปธรุกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอกี
ดวย สายการบนิเจจูไดทาํใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบความสาํเร็จ ซ่ึง
กอนหนานั้นไมเคยนาํวธิีเหลานีม้าปฏิบตัิจนทาํใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศ
ทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสําคัญ ๆ เครือ่งบิน B737-800
ของสายการบินเจจู ไดรบัการยอมรับจากทั่วโลกในดานความปลอดภัยและ
สมรรถภาพเปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีชือ่เสียงในตางประเทศ 
 

 
 
 

 

09:20-10.20 น. เดินทางถงึสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต 
รองจากทาอากาศยานนานาชาตอิินชอน ไดถกูจัด
อันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจรบน
ทองฟ�าเยอะที่สดุในโลก กอตัง้เมือ่ป พ.ศ. 2511 
(กรุณาปรับเวลาของทานใหเรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อให
ตรงกบัเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมอืงมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ 
UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของ
โลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปน
เกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟทีด่ับแลว 

วันทีส่อง     อุทยานแหงชาตฮิลัลาซาน  - วัดซนับังซา  - โปรแกรมเพิ่มเติม สวนสม / โชว
กายกรรม 



 

 

อาหารกลางวนั  พรอมเสริฟดวยเมนู จมิดัก ไกอบซีอิว๊ เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดมิ จมิ
ดักจานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีนีม้ีลกัษณะเปนเสนแบนใหญๆ
ทําจากมันฝรัง่ทาํใหเหนียวนุมเปนพิเศษผดัคลกุเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอม
ขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตดัเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเลก็พอดคีํา 
รับรองตองตดิใจ 

                พาทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮลัลาซาน 
(HALLASAN NATIONAL PARK)  เปนภเูขาที่สูง
ที่สุดในประเทศเกาหลีใต ประกอบดวยภูเขาไฟที่ดบั
ไปนานแลวซึง่เปนตนกําเนิดของเกาะสวนใหญในเชจู 
ภูเขาฮัลลาซานมคีวามสงู 1,950 เมตร และไดรับการ
คดัเลือกใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติทีม่ี
ความสวยงามลําดับที ่182 ของเกาหลี และจดัตั้งเปน
อุทยานแหงชาตติั้งแตป ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่สงวน
เขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกหาปตอมาก็ไดรับ
การแตงตั้งเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ใหทาน
ไดสัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มหีิมะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยูนั้นดู
ราวกับปุยเมฆ ทีต่ัดกับสีนํา้เงินของทองฟ�า  เหมาะสําหรับการถายรูปเพื่อเก็บไวเปน
ที่ระลกึ   

                จากนั้นพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบงัโพมุนซา (SANBANGSAN 
BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงนีต้ั้งอยูบนเขาซันบงัหันหนาออกสูทะเล  ระหวาง
ทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพทุธรูปองคใหญ
ซึ่งเปนพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจ ู
และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรปูปم�นเจาแมกวนอิมซึง่หันหนาออกสูทะเล 
นอกจากนั้นยงัมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซ่ึงหากไดลูบพงุก็จะรํา่รวยเงินทอง ทานจะได
พบกบัวถิกีารทาํบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวาย
ขาวสารเพื่อเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพื่อความอดุมสมบูรณ ถวายเทียนเพือ่เปน
แสงสวางแหงชีวติ นอกจากน้ันทีว่ัดแหงนี้ทานยังจะไดชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของ
แหลมมงักรที่ยื่นออกมาสูมหาสมทุร  



 

 

                โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี ้/ สวนสม / โชว
กายกรรมโปรแกรมเพิม่เติม ชําระเพิม่ 12,000 วอน  

 พาทานมุงหนาสู ฮลัโหลคติตี้ (HELLO KITTY  JEJU 
ISLAND) เปนสถานที่จดัแสดงเรือ่งราวเกี่ยวกับคิตตี้ 
หลากหลายเวอรชั่น  รวมทั้งสิง่ของเครื่องใชทีเ่ปนคติตี้
ทั้งหมดรวบรวมไวที่นี่ พรอมเรื่องราวและประวัตคิวาม
เปนมา ภายในมีรานขายของทีร่ะลกึนารกัๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อตดิไมตดิมือ 
เชน ที่คาดผม รม สมดุ หมอน ตุกตา และชอ็ดโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ Hello 
Kitty แนนอน อีกทั้งยงั คติตีค้าเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารกัเหมาะสาํหรับ
ถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาติ
อรอยที่ไมควรพลาด โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 8,000 วอน 

                จากนั้นพาทานสู สวนสมไรเมลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรยที่ธรรมชาติ
สรางสรรค เกาะเชจูเปนที่เดียวในเกาหลีที่สามารถปลกู
สมไดดีและอรอยที่สุดในประเทศ สมบนเกาะเจจูมีรูปราง
แปลกตาที่มชีือ่วา ฮัลลาบง เหตุผลที่เรียกชื่อสมนี้วา ฮัล
ลาบง เพราะปลกูกันมากทีภู่เขาฮัลลาซานซ่ึงเปนเขตที่
อบอุนที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบงเปนสมที่เปลอืกหนา มีรส
หวานอรอย ทําใหไดรับความนิยมจากคนในประเทศ
เกาหลแีละเปนสินคาสงออกตางประเทศอีกดวย นอกจากนี้สวนสมยังเปนสถานที่ถาย
ทําซีรี่สเกาหลีชื่อดงัหลายเรื่อง อาทิเชน MY GIRL (รกัหมดใจยัยกะลอน) 

                โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 จากนั้นพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง

ความสามารถของนกัแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ
ยืดหยุนของรางกาย มกีารแสดงหลากหลายชดุ แตละการ
แสดงจะแตกตางกันไป เปนทีต่ื่นตาตื่นใจของผูชม มีทัง้ 
แสง สี เสียง ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวนี้นัก
กายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวย



 

 

หวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลน
กายกรรม บิดตวัดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืน
เดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวนี้ คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นที่จํากัด ที่เขาไปขับ
สวนทางกันอยูในลูกโลก ซึ่งสนกุ ตื่นเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดทั้งฮอลล 

อาหารเย็น  พรอมเสรฟิดวยเมนู ซมักยอ็บซลั  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนาํ
หมูสามชั้นไปยางบนแผนโลหะทีถู่กเผาจน เสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ ไดแก กิม
จ ิพรกิเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พรกิไทยป�น เกลือ และนํ้ามันงา ถงึแมวาซัมกยอบซลั
จะมกีารเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมกีารหมกัหรอืมีสวนผสมที่
หลากหลาย แตวาถาพูดถงึรสชาติแลว นบัวาพลาดไมไดเลย 

พักที ่         Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลปีระกอบไปดวยขาวสวย 
ขาวตม ซุป ผกัปรงุรสตางๆ กิมจิ (ผกัดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ใน
อดตีอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แตจะตางตรงที่จาํนวนจาน          
(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึน้ 

               จากนั้นพาทานเดินทางตอที่ รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหศัจรรยแหงธรรมชาติ ผาน
ผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาตโิซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและนํ้าตาลใน
กระแสเลือด ป�องกนัการเกิดเสนเลือดตบี แตก ตัน และ
สามารถลางสารพิษในรางกาย เพือ่เพิม่ภมูติานทานและทํา
ใหอายุยืนแบบชาวเกาหล ีซึ่งกําลงัเปนส่ิงที่ไดรับความนิยม
จากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก และยงัมผีลิตภัณฑ
ตางๆทีท่ําจากสนเขม็แดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและนักทองเที่ยว 

วันทีส่าม รานนํ้ามันสน  - ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ชายหาดควงัชกิี  - ทุงดอก
ยูเช หรือ ทุงดอกเรป  - โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet 

 



 

 

               จากนั้นนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 
เปนภูเขาไฟที่ดบัแลว ปากปลองภูเขาไฟทีม่ีลักษณะเหมอืนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดงัที่
ผูคนมาขอพร  และชมพระอาทติยขึ้น เปนหนึง่ใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจ ู
และในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มดํา่กบัทองฟ�าและนํ้าทะเลสีคราม ทวิทศันที่สวยงาม
โดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นกัทองเที่ยวจากทัว่ทกุมุมโลกอยากมาสัมผัส 
จึงถกูยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมทางธรรมชาตขิองโลก ทานสามารถ
เดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟทีด่ับแลว ระหวางทางทานสามารถหยดุแวะพกัชมวิว
และถายรปูจากมมุสูง แตละจดุชมววิทีท่านแวะพกั สามารถสมัผัสววิทวิทศันและ
บรรยากาศที่แตกตางกัน เมอืขึ้นไปถงึดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะได
สัมผัสกบัอากาศบริสุทธิแ์ละทศันียภาพที่สวยงามอยางแนนอนหมายเหตุ: สําหรับ
ทานทีต่องการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถชําระคาตัว๋ดวยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 

อาหารกลางวนั บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนาํเนื้อหมหูมกักับเครื่องปรงุรสสูตร
พิเศษ กอนนาํไปผดัคลุกเคลาพรอมนํ้าซปุ นกัทองเที่ยว
นิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ด  

                จากนั้นพาทกุทานเดินทางสู ชายหาดควัง
ชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เปนชายหาดที่สวยที่สุด
แหงหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มทีัศนียภาพเปนเอกลกัษณ
มีววิพื้นหลังเปนปากปลองภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเปนไฮไลทของเกาะเชจ ู ทกุทาน
จะไดชมความสวยงามของธรรมชาตทิี่ยังคงความอดุม
สมบูรณและรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สําคัญยงัเปนจุดชมวิว
พระ อาทติยตกที่สวยที่สุดแหงหนึง่บนเกาะเชจ ู

                จากนั้นพาทานสู ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป 
(YUCHAE FLOWER) ดอกเรป ถอืเปนสญัลักษณของ
เกาะเชจู “ยูแช  หรอื “เรป หรอื เรปซีด (Rapeseed)” มี
ชื่อเรียกทางการเปนภาษาอังกฤษวา “คาโนลา มดีอกสีเหลืองประกอบดวยกลีบดอก 
4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริ่มในเดือนกมุภาพันธ - พฤษภาคม ของทกุป ทุงดอกเร
ปออกดอกบานสะพรัง่เหลืองอรามเตม็เนินเขา เปนววิธรรมชาติที่สวยงามเหมาะ



 

 

สําหรับเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจาํ (ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู
กับภมูิอากาศคะ) 

                โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet โปรแกรมเพิ่มเตมิ ชาํระเพิ่ม 20,000 won 
 จากนั้นพาทานเขาชม พพิิธภณัฑสัตวนํ้า (HANWHA 

AQUA PLANET JEJU)  หรือ อควาเรียมที่ใหญที่สุด
ในเกาหลีใตและมตีูปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่
อีกหนึง่แหงที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะ
ที่นี่เปนทั่งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและมีสิง่มีชีวติใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจ
และสวยงาม มตีูปลาจาํนวนมากตัง้แตขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญทหมึาอลงัการชวน
ตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ทีต่างกรกูันมารับ
อาหารอยางคึกคกั และปลากระเบนวายขามหวัไปมาทาํใหคุณและครอบครวัหลงรกั
ทองทะเลโดยไมรูตวั 

อาหารเย็น พรอมเสรฟิทุกทานดวยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเปนการนาํผกั
หลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมรูวมกันไวในหมอ และจะเตมิดวยนํ้าซุป
รอนๆ สตูรเฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดอืด กอนจะเริม่รับประทาน ก็จะนําอดุง
ลงตมอกีครัง้ จะทานพรอมกับขาวสวย หรืออดุงก็ได เมนูชาบูชาบ ูถอืไดวาเปน
รายการอาหารที่ขาดไมไดในโปรแกรมทวัรเกาหลี เพราะรสชาตขิองนํ้าซุป ผกัตางๆ
ในหมอ ทําใหเปนทีช่ื่นชอบของหลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอ
นํ้าจิ้มเกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

พักที ่         Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 

 
  
 
 
 

วันทีส่ี่        ยงดอูัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคา
สมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ศูนยเครื่องสําอาง  - ศนูยโสม  - ลอตเต ดิวตี้
ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจ ู



 

 

                รบัประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 
ขาวตม ซุป ผกัปรงุรสตางๆ กิมจิ (ผกัดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ใน
อดตีอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แตจะตางตรงที่จาํนวนจาน 
(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึน้ 

                จากนั้นพาทกุทานชม  ยงดูอัมรอ็ค โขดหินมังกร 
(YONGDUAM ROCK) และ สะพานขามทะเลยงยอน 
(YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ีลักษณะคลาย
กับหวัมังกร อกีหนึง่ในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจ
จู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดูอมัร็อค เพือ่มา
ดูโขดหนิมงักร กถ็ือวายังมาไมถงึเกาะเจจู โขดหินมงักร
แหงนี้เกิดขึ้นจากการกดักรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัว
มังกร กาํลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพือ่ขึ้นสู
ทองฟ�า เปนประตมิากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงนี้เปนที่สนใจของ
นักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยงัสามารถเดินไปเย่ียมชมสะพานขามทะเลยง
ยอนเพื่อชมววิธารลาวาที่ตอนนีก้ลายเปนธารนํ้าทะเลทีม่ีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

                จากนั้นนาํทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม
ลาสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสิทธิ์เรียบรอยแลว เปน
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย
เรียกวา ผลไมทอง มรีสเปรี้ยว ดีสาํหรับบุคคลที่ นิยมดืม่
เหลา ชา กาแฟ นํ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชวยใน
การลางสารพิษทีต่กคางหรอืไขมันที่สะสมอยูภายในผนัง
ของตับหรือไต ชวยใหตบัหรอืไตของทานแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงัสงผลดีตอสุขภาพรางกาย
ของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นีม่ีขนมพื้นเมือง
เกาหลหีลากชนดิ อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแลค็สม สม
อบแหง สมเคลือบช็อคโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหราย
หลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชในครัวเรอืน ลูกบอลซกั
ผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยงัมีชดุเครือ่งนอนอันดับ1ของ



 

 

เกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสมัผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝาก
ของที่ระลกึมีใหทานไดเลือกซือ้มากมาย พรอมทัง้มบีรกิารบรรจกุลองตามเงื่อนไข
ของราน  

                จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) 
ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลติภัณฑตางๆ 
ที่เหมาะกับผูทีม่ีปญหาผวิหนา ไมวาจะเปนสิว มีริว้รอย ฝ�า กระ จดุดางดําใบหนา
หมองคลํ้า อยากผวิขาวสวางใส ไรริว้รอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดย
ไมตองศัลยกรรม 

 

 

อิสระอาหารกลางวัน จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG CENTER) ศูนยโสมแหงนี้รฐับาล
รับรองคุณภาพวาผลติจากโสมที่อาย ุ6 ป ซึง่ถือวาเปน
โสมทีม่คีุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่้ใหความรู
เกี่ยวกับโสมพรอมอธิบายคุณภาพและผลิตภณัฑทีผ่ลติ
จากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมทีม่ีคุณภาพดทีีสุ่ดและ
ราคาถกู กลับไปบํารงุรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรกัและนบัถอื 

                     จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE 
SHOP) ที่นีม่ีสินคาชั้นนาํปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา 500 ชนดิ  น้ําหอม เส้ือผา เครือ่งสําอางค 
กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรดดงั อาทิ
เชน Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi 
,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, 
Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, 
Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, 
History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, 
Perfumes ฯลฯ 

               จากนั้นพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจ ูแหลงชอป
ปم�งสินคาทองถิ่น ชือ่ดัง บนเกาะเชจู อาทิเส้ือผา รองเทา 



 

 

***เนื่องจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการบิน 
เรื่องผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแตวันที่ 1 

มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพื่อใหลูกคาไป-กลับ
พรอมกรุปเทานั้น เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ เดินทางทองเที่ยว
พรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจํานวน ดังนั้นจึงใครขอความ
รวมมือจากลูกคาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว  (ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง 

หรือ กรมแรงงานท้ังที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาทีต่ม.เกาหลี กกัตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกกัตัวและสงตัวกลบั
ประเทศไทยลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด 

กระเป�า เครื่องสําอางค เครือ่งประดับ ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, 
NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, 
Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผัส
ประสบการณชอปปم�งที่เราใจที่สุดของคุณ เหมอืนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตล
บรรยากาศเกาะเชจ ูพรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� มากมาย 

 
 
21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243         

พรอมความประทับใจ 
01.00-02-00 น.  เดินทางถงึประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 
 **กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยูนอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิด
เหตุสดุวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบตัิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนดัหยุดงาน 
การจราจรตดิขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนอืการควบคุมของบรษิัท 
และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจาย ที่
ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 



 

 

 
 
 
 

ตารางการเดินทาง 

 
***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากดั(ราคายดึตามหนาเว็บไซต) 
 
เงื่อนไขการใหบริการกรณสีํารองทีน่ั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชาํระเงินเต็มจาํนวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมัดจาํ***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดนิทาง 

ผูใหญ / 
เด็กไมเสริมเตียง พักเดี่ยว

เพิ่ม 
ราคาปกต ิ

ราคา
โปรโมชั่น 

กุมภาพันธ : 10-13 , 11-14 9,400.- 5,900.- 

4,900.- 

กุมภาพันธ : 9-12 , 12-15 , 16-19 , 17-20 9,700.- 6,200.- 

กุมภาพันธ : 18-21 9,800.- 6,300.- 

กุมภาพันธ : 15-18 9,900.- 6,400.- 
กุมภาพันธ : 23-26 , 24-27 10,000.- 6,500.- 
กุมภาพันธ : 19-22 , 25-28 10,100.- 6,600.- 
กุมภาพันธ : 13-16 , 22-25 10,300.- 6,800.- 

กุมภาพันธ : 14-17 , 26-29 , 29-3 มี.ค 10,400.- 6,900.- 
กุมภาพันธ : 20-23 10,700.- 7,200.- 
กุมภาพันธ : 21-24 10,800.- 7,300.- 

กุมภาพันธ : 27- 1 มี.ค , 28-2 มี.ค 11,000.- 7,500.- 



 

 

   2. สวนที่เหลือชาํระเตม็จํานวนกอนออกเดนิทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชาํระยอดเงินสวนทีเ่หลือ
ตามเวลาทีก่ําหนด รวมถึงกรณีเชค็ของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทาน
สละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคานีร้วม 
-   คาตัว๋เครือ่งบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทกุแหงทีม่ี   
-  คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาทีพ่ักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พกัหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรบั-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คานํา้หนกักระเป�าสมัภาระทานละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทวัรผูชํานาญเสนทาง นาํทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
      (ขอสงวนสิทธิ์หวัหนาทวัรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม
กรมธรรม) 
 

ราคานีไ้มรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทรปิ 

        -     คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนงัสือเดินทาง, คาโทรศพัทสวนตวั, คาซกัรดี, มนิิบารในหอง, 
รวมถงึคาอาหาร และ เครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากทานตองการสัง่เพิม่ กรุณา
ตดิตอหวัหนาทัวรแลวจายเพิม่เองตางหาก) 
-   คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คานํา้หนกักระเป�าสัมภาระ ทีห่นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตวั
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่นทีอ่ยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี) 6) รูป
ถายสี 2 นิว้ 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทานั้น  (สําหรับ
หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนงัสือเดินทางตองทําเรือ่งแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยืน่วี
ซา) 



 

 

-  คาอาหารที่ลกูคารับประทานทานนอกเหนอืหรือเปล่ียนแปลงจากที่โปรแกรมกาํหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตวัสํารอง
มาดวย 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยดึมดัจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยดึเงินคาทวัรทัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดในทุก
กรณี )  ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดนิทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการันตมีดัจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมกีารคืนเงนิมดัจํา หรอื คา
ทัวรทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเดินทาง ขั้นตํา่ ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคานีเ้ปนราคาสําหรับนกัทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถอืหนงัสือเดินทางไทยเทานัน้ 
(นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพิม่ทานละ 3,000 บาท) 
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสาํคญั 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสอืเดินทาง ตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว เทานั้น (หากหนงัสือเดนิทางเหลือนอยกวา 6 เดอืนทาํใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น) 
-           ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถกูปฏิเสธ การเขาหรือ



 

 

ออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิัทฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตวันกัทองเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือน
วันหรอืคืนเงิน 
-          การตดิตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรอืจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทาํการ
ของบริษัทดงันี้ วันจันทร - วันศกุร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยดุทาํการของบริษัท 
-          มคัคเุทศก พนักงาน  ไมมอีํานาจในการใหคาํสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจขอบรษิัทกํากับเทานั้น 
-           หากทานทีต่องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทาํการออกตัว๋ เพือ่ป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปล่ียนแปลงไฟลทบนิ การ
ยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดนิทางกรณเีกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาซ่ึงอยูเหนอืการควบคมุของทางบรษิัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืนคาใชจาย
ใหในทุกกรณ ี
-           ถาลกูคาไมเขารานคาชอปปم�งตามทีโ่ปรแกรมกาํหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานชอ็ป
รานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 
-           หองพกั (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ 
วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลกูคามคีวามประสงคขอแยกตวัจากทวัรหรือการทองเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดปรับ
เงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตดัหองพกัสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพกั
ได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลบัพรอมกรุปเทานั้น 



 

 

-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ทีไ่ดระบุไวแลวทั้งหมด 
 

กรณุาอานเงือ่นไขการจองทัวรตามทีร่ะบุในรายการขางตน หากมขีอสงสัยกรณุา
สอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


